
VIDA MUSEUMS VÄNNER 2003-05-28
INTERIMSSTYRELSEN 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN VIDA MUSEUMS VÄNNER
Antagna vid konstituerande föreningsmöte 2003-05-28

§ 1 

Föreningen VIDA MUSEUMS VÄNNER har som syfte att ideellt och ekonomiskt stödja 
verksamheten vid VIDA Museum samt i övrigt, i samarbete med museet, verka för kulturellt 
utvecklande aktiviteter för föreningens medlemmar. 

§ 2 

Medlemskap i Föreningen kan erhållas av fysiska och juridiska personer som är intresserade av 
Föreningens verksamhet och syfte. I särskilda fall må Föreningen kalla förtjänt person till 
Hedersledamot av Föreningen. Årsavgiften för medlemskap i Föreningen fastställs vid Föreningens 
årsmöte. 

§ 3 

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Museets konstnärligt 
ledande person(er) skall vara adjungerade till styrelsen. Styrelsen är beslutför då minst fyra 
medlemmar är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening till vilken de flesta röstande 
ansluter sig och vid lika röstetal den mening som företräds av ordföranden. 

Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma (årsmötet) för en tid av två år med växelvis 
avgång så att vid varje årsmöte hälften av styrelsen väljs. Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen 
utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och verkställande ledamot samt övriga 
ledamöters funktion. 

Valberedning, bestående av högst tre personer varav en sammankallande, utses på årsmöte. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen ordförande, sekreterare och kassör var för sig. 

Föreningen äger kalla särskilt förtjänt person till föreningens hedersordförande på obegränsad tid. 

§ 4 

För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper utses på årsmöte för ett år i 
sänder två revisorer och en suppleant. 

§ 5 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderåret. 

§ 6 

Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) skall hållas före juni månad utgång året efter 
verksamhetsår. 



Vid årsmötet skall förekomma:
Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna året
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse och revisorer
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift samt budget för nästföljande verksamhetsår
Fastställande av avgift till museet för medlemmarnas fria inträde på museet
Ärenden som av styrelsen eller medlem senast sju dagar före sammanträdet hänskjutits till årsmötet

Vid årsmötet får endast förekomma ärenden som omnämns i punkt 1-7 ovan.
Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen anser sådant erforderligt eller när minst 50 
föreningsmedlemmar påkallar sådant. I kallelse till sådant extra föreningsmöte skall angivas vilka 
ärenden som skall förekomma vid sammanträdet. 

§ 7 

Omröstning på föreningsmöte skall ske öppet, såvida ej någon föreningsmedlem begär sluten 
omröstning. Varje medlem har en röst. Medlem kan ej företrädas genom ombud. Beslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och andra ärenden genom styrelsens 
ordförandes utslagsröst. 

§ 8 

Kallelse till ordinarie eller extra föreningsmöte skall ske genom personlig kallelse via brev, fax eller 
e-post. Kallelsen skall utges senast fjorton dagar före mötesdag. 

§ 9 

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut vid ordinarie föreningsmöte (årsmöte) med minst 30 
medlemmar närvarande varvid beslutet skall biträdas av två tredjedelar av de närvarande. 

För likvidation av Föreningen erfordras beslut på två på varandra följande föreningsmöten varav ett 
ordinarie (årsmöte) varvid besluten skall biträdas av två tredjedelar av de röstande. 

Vid likvidation skall befintlig behållning i föreningen tillfalla VIDA MUSEUM för att användas i 
museets konstnärliga verksamhet. 

§ 10 

För föreningens gäld svarar endast Föreningens VIDA MUSEUMS VÄNNER tillgångar. 


